Overveen, 5 juni 2022
Lieve ouders,
In de ochtend van 5 juni, Eerste Pinksterdag, schrijf
ik dit bericht.
Ik moest het vrijdag uithouden, in een klaslokaal in
Utrecht, met kleine filmpjes, een foto en vele lieve
berichtjes van jullie en mijn collega’s.
Wat een prachtig feest is er gevierd.
Een groot woord van dank aan alle ouders die dit
mogelijk hebben gemaakt. Fantastisch hoe in zeer
korte tijd een meiboom met vele lichtgekleurde
linten onze binnentuin aankleedde voor het
Pinksterfeest. Hoe vreugdevol kon er worden
gedanst!
Dankbaar ben ik ook voor de inspanning die juf
Linda geleverd heeft. Onder haar bezielende leiding
werd vrijdag voor onze hele schoolgemeenschap
een prachtige dag en hebben we veel voorpret
gehad in de afgelopen week.
Het Pinksterfeest verbindt ons met elkaar, de
natuur en de kern van het leven!

Esther

Agenda
Pinkstermaandag: 6 juni
Sint Jan: 24 juni
Praktische zaken
Absenties: stuur iedere dag van afwezigheid
’s ochtends voor 8.30 uur een bericht naar
absenties@vrijeschoolamsterdamwest.nl vermeld
de naam van uw kind, de klas en de reden van
afmelding.
Contact:
Directie: directie@vsaw.nl
Concierge: concierge@vsaw.nl
Medewerker: voorletter.achternaam@vsaw.nl
Administratie: administratie@ggsroeske.nl

Onze Intern Begeleider

Beste allemaal, graag stel ik mij even voor:
Ik ben Truus Weesjes, 58 jaar en moeder van een zoon en dochter, 27 en 26 jaar. Nadat ik vier jaar geleden de
wens heb uitgesproken om voor mijn 60e in Amsterdam te wonen en werken, zodat ik dichterbij mijn familie
kan zijn, heeft Esther mij gevraagd om op deze mooie school te komen werken. Hierbij gaat de helft van mijn
wens al in vervulling, be careful what you wish for ;)
Op dit moment ben ik nog werkzaam in Eindhoven op het Novalis College, een Vrijeschool voor
voortgezetonderwijs waar ik teamleider klas 7 en 8 en docent kunstvakken ben. Half mei ben ik al gestart op de
dinsdagen op Vsaw als Intern begeleider. Vanaf 1 augustus stap ik helemaal over en ga dan 4 dagen werken,
waarbij ik ook handvaardigheid ga geven.
Als Vrijeschool moeder en al 14 jaar werkzaam op de Vrijeschool in Eindhoven ben ik goed bekend met de
antroposofie en de Vrijeschool en is het mijn persoonlijke drijfveer om goed vrijeschoolonderwijs te verzorgen
in deze tijd èn vooruit blijven kijken naar de toekomst.
Naast mijn werk probeer ik mijn beeldende praktijk als beeldend kunstenaar zo goed en zo kwaad levend te
houden. Op dit moment ben ik voornamelijk met textiel als materiaal in de weer en ben ik een fanatieke breier.
Hopelijk hebben jullie zo een beetje een beeld mij als we elkaar tegenkomen op school. Schiet mij gerust aan
voor een vraag of een gesprek.
En mochten jullie een leuke woonplek weten, dan houd ik mij aanbevolen natuurlijk. Ik heb er alle vertrouwen
in dat de tweede helft van mijn wens ook in vervulling gaat;)
Met vriendelijke groet,
Truus Weesjes

Verlofaanvragen
In januari heb ik een stukje in de nieuwsbrief geschreven over het aanvragen van verlof buiten de
schoolvaknaties om. Omdat opnieuw vaak de vraag gesteld wordt toestemming te verlenen tot extra
vakantieverlof hieronder dit stukje in de herhaling:
Een leerplichtig kind mag in principe niet op vakantie buiten de schoolvakanties.
Soms mag dat wel. Dan zijn er omstandigheden waardoor ik maximaal 10 dagen per schooljaar extra verlof mag
toekennen.
Een kind van 4 jaar is niet leerplichtig, hiervoor hoeven jullie mij niet om toestemming te vragen. Wel vraag ik
jullie vriendelijk om op tijd te laten weten dat een kind afwezig is. De leerkracht rekent op het kind en het is
zeer prettig wanneer ze hierop kan anticiperen.
Mochten er binnen het gezin omstandigheden zijn waardoor een verlofaanvraag wenselijk is, meld dit tijdig bij
mij. Ik overleg altijd met de leerkracht en zal daarna laten weten of ik het verlof kan toekennen.
Het is goed om te beseffen dat verzuim altijd impact heeft op je kind én op de klas.
Mocht ik verlof niet kunnen toekennen en je kind is toch afwezig zijn dan zal ik dit melden bij de
leerplichtambtenaar.
De rijksoverheid zegt het volgende over vakantieverlof:
‘U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. U kunt een boete krijgen als u dit wel doet. Als u in
de schoolvakanties niet weg kunt door uw werk kunt u toestemming vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te
gaan.
Vrij buiten de schoolvakanties:
Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Dit moet dan
komen door de specifieke aard van uw beroep.
Bijvoorbeeld omdat u:
•
seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;
•
met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;
•
als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg bent.
In dat geval kunt u toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep op vrijstelling’.
Toestemming aanvragen bij directeur van de school
U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat. De directeur
mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de
schoolvakanties mag niet van de wet.
De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u
dit schriftelijk aan de directeur melden.
Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt
Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? Dan moet u dit kunnen
bewijzen. Bijvoorbeeld met:

•
•

een verklaring van uw accountant. Hiermee laat u zien dat u een groot deel van uw inkomsten mist als u tijdens
schoolvakanties op vakantie gaat. Dit heet ook wel een ‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’.
een verklaring van uw werkgever als u seizoenswerk doet.

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties:
•
dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
•
u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;
•
u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
•
u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie.
Vrij krijgen voor bijzondere gebeurtenissen
Uw kind kan ook vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis, huwelijk of zwaarwegende
familie-of gezinsomstandigheden. Hiervoor moet u toestemming vragen. Dit doet u bij de directeur van de school. Bij
bijzondere gebeurtenissen kunt u voor meer dan 10 dagen vrij vragen. U moet toestemming vragen aan de
leerplichtambtenaar van de gemeente. Hij controleert of kinderen naar school gaan.’

Donatie van ouders ten behoeve van rijk vrijeschoolonderwijs
Vanaf schooljaar 2020/2021 stelt de gemeente Amsterdam een maximum aan de hoogte van de ouderbijdrage
die basisscholen aan ouders kunnen vragen.
Scholen die een hogere bijdrage vragen dan het maximum van 225 euro verliezen hun recht op gemeentelijke
subsidies. De gemeente wil er zo voor zorgen dat Amsterdamse basisscholen toegankelijk zijn voor alle
kinderen. De wethouder heeft wel ruimte gegeven voor steunstichtingen of steunverenigingen.
De vraag naar donatie zal worden gecommuniceerd vanuit de stichting Rudolf Steiner Pedagogie Amsterdam.
Jullie ontvangen aankomende week rechtstreeks een bericht vanuit de stichting Rudolf Steiner Pedagogie
Amsterdam. De e-mail met de informatie over de ouderbijdrage bevat een persoonlijke link naar je ‘eigen’
pagina waarop hun kind( eren) vermeld staan. Voor elk kind is een apart invulformulier. Op het formulier kun je
zelf aangeven hoe de wijze van betaling gaat verlopen. Standaard staat een Ideal mogelijkheid aangegeven
maar je kan ook kiezen voor zelf overmaken.
Wij hopen natuurlijk op een grote respons!
De bijdrage wordt gebruikt voor die- voor ons fundamentele- onderdelen van het lesprogramma voor het
vrijeschool onderwijs, die niet vanuit de rijksbekostiging betaald kunnen worden. Een mooi voorbeeld hiervan
is de euritmie. Ook het gebruik van onderwijsleermiddelen, denk aan de periodeschriften, bijenwas,
schilderbenodigdheden etc. voor ons vrijeschoolonderwijs moeten worden bekostigd. Een andere belangrijke
uitgavepost, specifiek voor onze school, is het onderhoud van onze binnentuin. De inrichting en aankleding van

ons nieuwe pand brengen eveneens extra kosten met zich mee. Ik denk hierbij aan de bibliotheek, het atelier
met de prachtige werkbanken en de aankleding van de toneelzaal. Over de aanwending wordt van tevoren
instemming gevraagd van de oudergeleding van de MR en besproken met de personeelsgeleding van de MR.
Aan het eind van het schooljaar wordt daarover ook verantwoording afgelegd die weer besproken wordt met
de MR.
Een groep ouders is bezig om vanaf volgend schooljaar de ouderbijdragen via een eigen stichting te innen.
Hiermee hopen we nog meer transparantie en helderheid te verkrijgen.
Ook zal er dan gewerkt worden met een richtbedrag waarbij meteen helder gemaakt wordt waaraan het geld,
indien het richtbedrag via donaties behaald wordt, besteed wordt!

